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Först en genomgång av vad som hänt sedan föregående möte i Belgrad (hösten 2011) från styrelseen av 
ordfördande Nicholas Christodoulou (Cypern). Därefter en genomgång av ekonomin från kassören (Wim 
Jansen, Holland); den är god men fortfarande delvis delade affärer mellan board och section. De tre 
stående kommittéerna rapporterade vad som hänt, Jean-Miche. Viton (Frankrike) gick igenom board och 
den Europeiska examen som hölls i höstas George de Courvain (Frankrike) rapporterade från Clinical 
Affairs Committee (ackreditering av program), Mihail Bertenau (Rumänien) informerade från Professional 
Practice Committee, där man bland annat tillskrivit ILO om sammanblanding mellan rehabiliteringsläkare 
och sjukgymnast i taxonomin (Se Socialstyrelsen specialist bevis). De nya representanter som har anslutit 
från olika länder introducerades kort (Lettland och Estland). Även rapport av Gerold Stucki (Schweiz) om 
mötet i Sao Paolo om World report on disabiity. Han tog även upp ICD 11 och att den kommer att 
påverkas av ICF.

Dagen därpå var det aktivitet från tidig morgon till sent i de tre arbetgrupperna där jag är aktiv i 
Professional Practice Committee. I denna gick man igenom manuskript som försöker beskriva 
rehabiliteringsläkarens roll vid olika sjukdomar och i olika organisationer. Man hade tagit till sig 
kommentarer från Kristian Borg avseende arbetsrehabilitering vid hjärnskada.

Board gick igenom examination, vilka som är national managers, vilka som har fått ekvivalerad 
specialistkompetens, vilka som fått förlängd och vilka som har fått förlängt som utbildare. Där 
introducerades den planerade ”Riga Summerschool” för ST-läkare med inriktning på teamarbete, och 
mottagandet var tydligen blandat (enligt Aivar Vetras, Lettland).Samtidigt som dessa kommitteer 
arbetade träffades den nyligen instiftade balneologi gruppen i ett annat rum.

Sista dagen var det en genomgång av arbetet i de olika grupperna, en presentation av den europeiska 
kongressen i Thessaloliniki i maj, information om en internationell konferens i Bosnien-Hercegovinia 
(normalt presenteras inte nationella kongresser med internationellt deltagande) som man ville stödja. 

”Mediteranian summer school in Marseille” är öppen för ansökningar. Som tidigare ska ansökan gå via 
national manager Kristian Borg. Vi har haft 2 svenska med och de har varit mycket nöjda. 

Påannonsering av forskarutbildningskurs i Köpenhamn (tidigare ansvarig Bengt Sjölund på Syd-danskt 
universitet; oklart för mig nu vem som står som ansvarig). Den är öppen för ST-läkare som är intresserade 
av forskning och även nyblivna specialister liksom doktorander inom rehabiliteringsmedicin. Mer 
information kommer senare.

Som tidigare möten var jag väldigt trött efteråt, upplever att det har varit mycket politik och inte särskilt 
hög effektivitet. Lång resa dit och tillbaka, 2 timmar med tåg från Lisabon. Samtidigt har jag en känsla av 
att om vi (dvs Sverige) inte är med och framför åsikter i olika sammanhang så blir det än mer otydligt vad 
rehabilitering egentligen handlar om. Internationellt sätt har man dock inte den artificiella uppdelningen 
som finns i Sverige avseende ålder, så vi kan lära också.
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